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PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW OSADZONYCH

Komendy użyte w artykule zostały także umieszczone w pliku READ-
ME.md w repozytorium https://gitlab.com/kozik/linux-from-scratch. 

Znajdują się w nim również kody źródłowe utworzonych programów.

DYSTRYBUCJA LINUKSA
Dystrybucja systemu Linux składa się czterech elementów [1]:

 » toolchain – kompilator oraz zestaw pomocniczych programów,
 » bootloader – wstępna konfiguracja sprzętu i ładowanie kernela,
 » kernel – główna część systemu operacyjnego,
 » system plików – zawiera dane, biblioteki oraz inne programy.

Przyjrzyjmy się teraz krok po kroku, jak skompletować poszczególne 
elementy naszej własnej dystrybucji. 

Jako platformę demonstracyjną wykorzystamy popularny kompu-
ter Raspberry Pi Zero W. Jest on przedstawiony na Rysunku 1. Ponie-
waż nie będziemy wykorzystywać ani Wi-Fi, ani Bluetootha, wszystkie 
opisane eksperymenty można także wykonać na tańszej wersji Rasp-
berry Pi Zero (bez W). Jego sercem jest układ BCM2835 wyposażony 
w rdzeń ARM1176 oraz GPU VideoCore IV 3D. Na płytce znajdziemy 
także 128 MiB pamięci RAM, złącze HDMI oraz USB [2].

Rysunek 1. Komputer Raspberry Pi Zero W

Poza komputerem będziemy także potrzebować przejściówki USB na 
UART w wersji na napięcie 3,3 V. Przydadzą się jeszcze przewody do 
podłączenia jej do komputera oraz kabel mikro USB do zasilania. Za-
miast używać portu szeregowego, możemy także podłączyć do portu 
HDMI monitor oraz klawiaturę poprzez konwerter USB/micro USB.

TOOLCHAIN
Pierwszym elementem jest zestaw narzędzi do kompilacji, czyli tool-
chain. Docelową platformą jest procesor ARM, natomiast kompilacja 

będzie wykonywana na komputerze PC z procesorem Intel. Wyko-
rzystanie szybszego procesora pozwala skrócić czas kompilacji. Pro-
ces budowania programów na innej platformie niż docelowa nosi 
nazwę kompilacji skrośnej (ang. cross compilation). Ponieważ kom-
pilacja kompilatora jest dość złożonym i wieloetapowym procesem, 
dlatego skorzystamy z zestawu skryptów crosstool-NG [3], które po-
zwalają go zautomatyzować. Zaczynamy od sklonowania repozyto-
rium i wyboru odpowiedniej wersji programu:

git clone https://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng
cd crosstool-ng/
git checkout crosstool-ng-1.24.0

Wersja 1.24 była najnowszą stabilną wersją w momencie pisania arty-
kułu. Następnie uruchamiamy skrypt:

./bootstrap

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy mamy spełnione tak zwa-
ne zależności, czyli czy wszystkie biblioteki i programy potrzebne do 
kompilacji są zainstalowane:

./configure --enable-local

W przypadku braku którejś z niezbędnych bibliotek dostaniemy ko-
munikat podobny do:

configure: error: missing required tool: help2man.

Należy ją wtedy zainstalować i uruchomić konfigurację powtórnie. 
Proces ten powtarzamy, aż zakończy się ona pomyślnie. Gdy mamy 
już zainstalowane wszystkie niezbędne zależności, możemy skompi-
lować narzędzie poleceniem:

make

Poprawność instalacji systemu kompilacji skrośnej możemy spraw-
dzić komendą:

./ct-ng help

Powinniśmy zobaczyć napis:

This is crosstool-NG version 1.24.0

A za nim ciąg dalszy pomocy.
Gdy crosstool-NG jest gotowy, rozpoczynamy przygotowanie na-

szego toolchainu. Możemy sami skompletować wymaganą konfigu-
rację, wybierając po kolei model procesora czy wersję biblioteki stan-

Własny Linux dla Raspberry Pi
Najszybszym i najprostszym sposobem rozpoczęcia przygody z Raspberry Pi 
jest uruchomienie gotowego obrazu karty SD, który można pobrać ze strony pro-
ducenta. Ponieważ jednak nie dla wszystkich komputerów wbudowanych taka 
opcja jest dostępna, warto zobaczyć, w jaki sposób można utworzyć swoją dys-
trybucję. Pozwoli to na lepsze zrozumienie działania systemu operacyjnego.

https://gitlab.com/kozik/linux-from-scratch
https://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng
https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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